บทวิทยาการ
Original Articles
เชียงใหมทันตแพทยสาร ปที่ 34 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556
Chiang Mai Dental Journal Vol.34 No.2 July – December 2013
ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดจากชะเอมเทศตอเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนสและผลดานความเปนพิษตอ
เซลลไฟโบรบลาสตในเหงือกของมนุษย
Antibacterial Activity of Licorice Extract on Streptococcus mutans and Cytotoxic Effect on
Human Gingival Fibroblast Cells
กษมาภรณ รักอยู 1 , จงรัก นาคสีสุก 1 , อิศราภรณ ภมรสุพรวิชิต 1 , สุทธิมาส หยวกยง 2 ,
อนุพันธ สิทธิโชคชัยวุฒิ 3 , รุงอรุณ เกรียงไกร 4
Kasamaporn Rakyoo 1 , Jongrak Naksisuk 1 , Aitsaraporn Pamornsupornwichit 1 , Suttimas Yuakyong 2,
Anuphan Sittichokechaiwut 3 , Rungarun Kriangkrai 4
นิสิตทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
หนวยวิจัยวิทยาศาสตรทางทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
ภาควิชาทันตกรรมปองกัน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
ภาควิชาชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 4
Dental student, Faculty of Dentistry, Naresuan University 1
Dental Science Research Center, Faculty of Dentistry, Naresuan University 2
Department of Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, Naresuan University 3
Department of Oral Biology, Faculty of Dentistry, Naresuan University 4

บทคัดยอ
เพื่อศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดชะเอมเทศตอเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนส ซึ่งกอโรคฟนผุและศึกษาผล
ดานความเปนพิษตอเซลลไฟโบรบลาสตในเหงือกของมนุษย ผลการศึกษาฤทธิ์ตานตอเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนสของสาร
สกัดชะเอมเทศ พบวาความเขมขนต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อมีคาเทากับ 781 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรและความ
เขมขนต่ําสุดในการฆาเชื้อมีคาเทากับ 3,125 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร สารสกัดชะเอมเทศออกฤทธิ์ฆาเชื้อไดอยางรวดเร็ว
ภายใน 30 นาที และฆาเชื้อไดเกือบทั้งหมดภายในเวลา 90 นาที สารสกัดชะเอมเทศแสดงความเปนพิษตอเซลลไฟโบรบลาสต
ในเหงือกของมนุษยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเขมขน 3,125 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในขณะที่ระดับความ
เขมขน 781 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรของสารสกัดชะเอมเทศไมแสดงความเปนพิษตอเซลล การศึกษาแสดงใหเห็นวาระดับ
ความเขมขนของสารสกัดชะเอมเทศที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อสเตร็พโตคอคคัส มิวแทนสและมีความปลอดภัยตอ
เนื้อเยื่อในชองปาก ไดแก ระดับความเขมขน 781 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร

คําสําคัญ : ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย ผลดานความเปนพิษ เซลลไฟโบรบลาสตในเหงือกของมนุษย สารสกัดชะเอมเทศ เชื้อสเตร็พ
โตคอคคัส มิวแทนส

Abstract
The purpose of this study were to examine the antibacterial activity of licorice extract against
Streptococcus mutans, bacteria associated dental caries development, and examine the cytotoxic effect
of licorice extract on human gingival fibroblast cells. The results of licorice extract against Streptococcus
mutans showed the MIC and MBC of licorice extract were 781 and 3,125 µg/ml, respectively. The licorice
extract strongly decreased a viable count of bacteria in 30 minutes and further decreased to an almost
undetectable level in 90 minutes. The cytotoxic effect of licorice extract on human gingival fibroblast
cells was significantly found when cells treated by 3,125 µg/ml, while no significant cytotoxicity of licorice
extract was found when cells were treated by 781 µg/ml. The results suggested the concentration of
licorice extract against Streptococcus mutans and would be safe for oral tissue is 781 µg/ml.
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